
 
 

Příloha č. 1: Úkoly odborů MMO v samostatné působnosti 

Úkoly v samostatné působnosti 

 odbory plní úkoly, které jim uložila rada města nebo zastupitelstvo města, připravují 

potřebné podklady k materiálům projednávaným v radě města a v zastupitelstvu 

města v souladu s jednacími řády těchto orgánů, a to s ohledem na dodržování zákona 

o obcích a jiných obecně závazných právních předpisů, Smlouvy ES a pravidel 

Evropské Unie pro kontrolu soutěže, 

 poskytují orgánům města, dalším příslušným orgánům a odborům magistrátu  

informace a podklady z okruhu vlastní působnosti, potřebné pro výkon jejich činnosti, 

 provádějí poradenskou a konzultační činnost pro členy zastupitelstva města ve věcech 

souvisejících s výkonem jejich funkce a spadajících do kompetence odboru, 

 z pověření rady města zabezpečují a vyhodnocují plnění úkolů na úseku samostatné 

působnosti související se zřizovatelskou funkcí ve vztahu k příspěvkovým 

organizacím a organizačním složkám města, pokud zvláštní  zákon nestanoví jinak, 

 plní povinnosti vyplývající ze zákona o finanční kontrole, 

 vykonávají veřejnoprávní kontroly u žadatelů o veřejnou finanční podporu nebo u 

příjemců veřejné finanční podpory, poskytované z rozpočtu města, 

 rozhodují o uložení odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně fyzickou osobou, 

právnickou osobou nebo organizační složkou státu, s výjimkou příspěvkových 

organizací města, dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 

 pomáhají příslušným výborům, komisím a zvláštním orgánům v jejich činnosti a 

zabezpečují organizačně technické záležitosti, 

 vyjadřují se z hlediska své působnosti k návrhům organizačních předpisů pro činnost 

magistrátu, k návrhu změn a doplnění obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 

11/2000, Statut města Ostravy, a podílejí se na jejich zpracování, 

 sledují a vyhodnocují aktuálnost platných právních předpisů města, obecně 

závazných vyhlášek městských obvodů vydaných do 12. 11. 2000, navrhují jejich 

změny, doplnění nebo zrušení, 

 zabezpečují potřebnou kontrolní činnost, navrhují a provádějí opatření na základě 

kontrolních zjištění a dávají podněty odboru interního auditu a kontroly k provedení 

kontrol organizačně oddělených od finančního řízení, 

 na základě závěrů z kontrolních zjištění všech veřejnoprávních a řídících kontrol jsou 

v rámci vymezené působnosti odpovědny za vypracování návrhů opatření a za jejich 

následné předložení příslušnému orgánu města, včetně návrhů ke splnění informační 

povinnosti města podle zvláštních právních předpisů, 

 v souvislosti s výkonem veřejnosprávních kontrol ukládají pokuty a postupují 

v souladu se zákonem o finanční kontrole a zvláštními právními předpisy, 

 prošetřují a vyřizují stížnosti, petice a ostatní podání v souladu se správním řádem a 

Pravidly pro přijímání a vyřizování stížností a peticí, případně připravují potřebné 

podklady pro vyřízení stížností, peticí a ostatních podání, 

 předávají dokumentaci pohledávek vzniklých z činnosti svého odboru k dalšímu 

řízení odboru financí a rozpočtu, 

 zabezpečují úkoly vyplývající z předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o 

požární ochraně, 

 zodpovídají za úplnost movitého a jiného hmotného majetku uvedeného na   

inventárních seznamech a zabezpečují manipulaci s tímto majetkem podle dispozic 

odboru hospodářské správy, 



 
 

 disponují rozpočtovými prostředky schváleného rozpočtu města na základě 

rozhodnutí oprávněného orgánu města a v jeho mezích, odpovídají za hospodárné, 

efektivní a účelné nakládání se svěřenými rozpočtovými prostředky a provádějí 

finanční kontrolu v rámci své působnosti dle zákona o finanční kontrole, 

 zajišťují v případě potřeby při finančním řízení operací, podklady pro rozhodování 

provedením veřejnosprávní kontroly předběžné a průběžné, 

 zabezpečují spisovou, archivní a skartační službu v souladu s příslušnými předpisy a 

pokyny, 

 předkládají odboru hospodářské správy objednávky k realizaci zakázek, v případě 

uzavřených smluv objednávky k realizaci zakázek a veřejných zakázek, 

 v rámci své působnosti zadávají zakázky s výjimkami uvedenými ve Směrnici pro 

nakládání s finančními prostředky, evidenci majetku a postupy v účetnictví, 

 předkládají odboru legislativnímu a právnímu požadavky na zadávání zakázek a 

veřejných  zakázek, pokud jejich zadávání není v kompetenci odboru, spolupracuje 

při organizaci a realizaci procesu zadávání zakázek a veřejných zakázek, oznamují 

údaje o splněných zakázkách a veřejných zakázkách, 

 předkládají odboru legislativnímu a právnímu podklady k případné notifikaci 

Evropskou komisí, 

 zpracovávají funkční náplně zaměstnanců ve svém odboru a odpovídají za jejich   

aktualizaci, 

 předkládají  v rámci  své působnosti  radě  města  návrhy na  uložení pokuty  podle § 

58 zákona o obcích, 

 provádějí hodnocení systému finanční kontroly zejména z hlediska přiměřenosti a 

účinnosti u organizačních složek a příspěvkových organizací ve své působnosti, 

 předkládají odboru interního auditu a kontroly informace o provedených kontrolách a 

zprávy o výsledcích finančních kontrol v rámci své působnosti, 

 předkládají odboru interního auditu a kontroly podklady pro zpracování roční zprávy 

o výsledcích finančních kontrol dle vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí 

zákon o finanční kontrole a v rámci své působnosti organizují rozsah a termíny 

předložení tak, aby byl dodržen rozsah a termíny stanovené vyhláškou, 

 plní v rámci své působnosti úkoly stanovené obcím zvláštními zákony, 

 v rozsahu své působnosti zabezpečují realizaci úkolů svěřených zákony do 

samostatné působnosti města po předchozím rozhodnutí příslušného orgánu města, 

 připravují podklady pro účely procesní analýzy a zodpovídají za správnost, úplnost a 

průběžnou aktualizaci těchto podkladů, 

 předkládají odboru legislativnímu a právnímu návrhy na změny vnitřních 

organizačních norem v návaznosti na změny v právních předpisech, 

 odpovídají za poskytování informací podle zákona o informacích podle své činnosti, 

 vedou evidenci související s poskytováním informací a předávají ji odboru vnitřních 

věcí jako podklad pro zpracování Výroční zprávy dle zákona o informacích, 

 zodpovídají za pravidelnou a okamžitou aktualizaci údajů obsažených v Souboru 

základních povinně zveřejňovaných informací podle své působnosti a za správnost a 

včasnost podkladů určených ke zveřejnění na internetových stránkách města, 

 předkládají odboru legislativnímu a právnímu návrhy na změny obecně závazné 

vyhlášky města Ostravy č. 11/2000, Statut města Ostravy, 

 plní v rámci svých působností a ve spolupráci s ustanovenými správci finančních 

fondů města úkoly vymezené jednotlivými statuty fondů, 

 v případech, kdy je město ve správním řízení ustanoveno opatrovníkem, vykonávají 

funkci opatrovníka jednotlivé odbory magistrátu podle své působnosti. Čl. 14 písm. a) 



 
 

bod 2 statutu tímto není dotčen, 

 připravují pro náměstka primátora v oblasti své působnosti podklady pro zastupování 

města ve správním řízení, v němž je statutární město Ostrava v postavení účastníka 

řízení, 

 vydávají potvrzení potřebná pro uplatnění práva v cizině podle § 14 odst. 2 zákona o 

obcích v případě, že požadované údaje jsou jim v rámci jejich věcné působnosti 

známy, 

 za účelem kontroly souladu s předpisy upravujícími daň z přidané hodnoty 

předkládají odboru financí a rozpočtu materiály určené k projednání v radě města 

obsahující návrh usnesení, jímž je rozhodováno o právním úkonu, na základě kterého 

bude statutární město Ostrava příjemcem úplaty za poskytnuté plnění ze strany 

statutárního města Ostrava, odbor financí a rozpočtu se vyjádří do 3 pracovních dnů 

od předání materiálu, 

 v souladu s ustanovením § 3a zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů 

v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění 

pozdějších předpisů, zaznamenávat do centrálního registru  údaje o poskytnuté 

podpoře malého rozsahu a o jejím příjemci do 5 pracovních dnů ode dne jejich 

poskytnutí, 

 vést  evidenci o poskytnutých podporách de minimis a archivovat  záznamy týkající 

se podpor de minimis dle čl. 3 odst. 3 Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 Sb., o 

použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis, 

 v rámci náplně své činnosti zabezpečují dozor nad dodržováním zákonnosti při 

výkonu samostatné působnosti orgány městských obvodů. 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Organizačního řádu MMO (2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Příloha č. 2: Úkoly odborů MMO v přenesené působnosti 

Úkoly v přenesené působnosti 

 vykonávají přenesenou působnost, která je zákonem svěřena pověřeným obecním 

úřadům a obecním úřadům obcí s rozšířenou působností, 

 přezkoumávají rozhodnutí úřadů městských obvodů vydaná ve správním řízení ze 

svého úseku činnosti, 

 kontrolují činnost úřadů městských obvodů a poskytují jim odbornou pomoc při 

plnění jejich úkolů v oblasti přenesené působnosti, 

 kontrolují činnost orgánů městských obvodů při výkonu jejich samostatné působnosti, 

 projednávají v rámci své působnosti přestupky a správní delikty a  rozhodují o nich 

podle zákona o přestupcích, popř. podle jiných právních předpisů, pokud 

projednávání není statutem svěřeno městským obvodům; v odvolacím řízení 

rozhodují o přestupcích a správních deliktech v rámci svého odvětví tam, kde 

v prvním stupni rozhodoval orgán městského obvodu a vedou evidenci přestupků a 

správních deliktů; zpracovávají potřebné přehledy, 

 zabezpečují úkoly vyplývající z právních předpisů na úseku krizového řízení, 

hospodářských opatření pro krizové stavy, zajišťování obrany České republiky a 

ochrany utajovaných informací, 

 v rámci náplně své činnosti zabezpečují dozor nad dodržováním zákonnosti při 

výkonu přenesené působnosti orgány městských obvodů, 

 poskytují v souladu s platnými právními předpisy soudům, orgánům Policie ČR a 

dalším správním úřadům požadované informace a údaje z oblasti přenesené 

působnosti, 

 odpovídají za poskytování informací podle zákona o informacích podle své činnosti, 

 jako nadřízený orgán rozhodují dle zákona o informacích o odvoláních a stížnostech, 

  spolupracují s odborem financí a rozpočtu při stanovení návrhu maximální ceny 

podle zákona o cenách. 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Organizačního řádu MMO (2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Příloha č. 3: Organizační struktura Magistrátu města Ostravy 

 

 

Zdroj: MMO, dostupné z: http://www.ostrava.cz/cs/urad/magistrat/organizacni-rad-

magistratu/organizacni-rad ( cit. 8.5.2013) 
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Příloha č. 4: Rozsah veřejné služby údržba silnic I., II. a III. třídy na území města 

Ostravy  

Silnice I. třídy 

I/11 

I/47 

I/56 

 

I/58 

 

I/59 

Praha - Hradec Králové - Ostrava - Žilina (Opavská - 17. listopadu - Rudná) 

Brno-Přerov-Ostrava ( 17.listopadu) 

Opava - Ostrava - Frýdek-Místek - Frýdlant nad Ostravicí - Hlavatá (Hlučínská - 

Cihelní - Místecká) 

Rožnov pod Radhoštěm – Příbor – Ostrava – Bohumín –státní hranice (Plzeňská – 

Mariánskohorská – Muglinovská – Bohumínská) 

Ostrava - Karviná (Fryštátská) 

Silnice II. třídy 

II/469 

II/470 

II/477 

II/478 

 

II/479 

Poruba - Hlučín - Hať - státní hranice (17. listopadu) 

Ostrava – Rychvald – Orlová (Orlovská) 

Ostrava - Frýdek - Baška (Bohumínská – Frýdecká) 

Klimkovice – Nová Bělá – Hrabová ( 1. Května – Na lukách – Mitrovická – 

Krmelínská – Paskovská – Mostní) 

Poruba - Ostrava - Radvanice - Havířov (Opavská - 28. října- Českobratrská - 

Těšínská 

Silnice III. třídy 

III/01135 

III/01136 

III/01137 

III/46613 

III/46614 

III/46615 

III/46620 

III/4692 

III/4703 

III/4705 

III/4721 

III/4723 

III/4724 

III/4725 

III/47811 

III/4782 

III/4785 

III/4787 

 

III/4793 

III/4803 

III/0581 

III/46611 

Petřkovice - Koblov - Hrušov (Koblovská) 

Koblov – Antošovice – Šilheřovice (Antošovická) 

Petřkovice - Hošťálkovice - Hlučín (Petřkovická - Aleje) 

Velká Polom – Plesná – Martinov ( 26.dubna) 

Plesná - Dobroslavice (Dobroslavická) 

Velká Polom – Krásné Pole – Vřesina (Družební) 

Třebovice - Martinov (Martinovská) 

Poruba – Vřesina – Horní Lhota ( Vřesinská) 

Radvanice - Bartovice (Šenovská) 

Hrabová – Paskov (Paskovská – část) 

Ostrava - Michálkovice - Petřvald (Michálkovická - Čs.armády - Petřvaldská) 

Michálkovice – Heřmanice ( Fišerova – Vrbická) 

Michálkovice – Rychvald (Rychvaldská) 

Michálkovice – Radvanice (Čapkova – Radvanická) 

Nová Bělá - Paskov (Mitrovická) 

Klimkovice – Svinov (Ostravská) 

Svinov - Polanka nad Odrou (Svinovská - Polanecká - Bílovecká) 

Ostrava – Výškovice – Stará Ves nad Ondřejnicí ( Výškovická – Proskovická – 

Staroveská) 

Vítkovice - Ostrava (Vítkovická - 28. října - Na Karolíně) 

Proskovice – Světlov (Světlovská) 

Mariánské Hory - Moravská Ostrava a Přívoz (Slovenská) 

Petřkovice – Moravská Ostrava a Přívoz ( stará Hlučínská – část) 

Zdroj: Vlastní zpracování dle interních materiálů OK, a.s. (2013) 

 

 


